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69  ♦ بهار751 شماره

بررسی و تحلیل اثرات طرح بهسازي مسکن بر الگوي بومی مساکن

گیتی صالحی اصفهانی* ،محمد میرزاعلی** ،حسین سادین***

تاریخ پذیرش مقاله:

7361/71/65

چکیده
توسعه روستاها و مقاومسازي مسکن روستایی همواره یکی از مهمترین دغدغههاي برنامهریزان روستایی بوده است .در این راستا

♦

تاریخ دریافت مقاله:

7363/61/69
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روستایی(مطالعه موردي :دهستان سلطانعلی شهرستان گنبدکاووس)

101

طرحهاي مختلفی در قالب برنامههاي توسعه به اجرا گذاشته شده که طرح ویژه بهسازي و نوسازي مسکن روستایی متأخرترین و یکی از
مهمترین این طرحها در کشور می باشد ،طرحی که با هدف تأمین مسکن متناسب ،مقاوم و بادوام روستایی شکل گرفت .در واقع ،طرح
بهسازي مسکن روستایی ،یکی از مهمترین طرحهاي کالبدي است که طی دهه اخیر به سبب اختصاص تسهیالت بانکی کمبهره از سوي
دولت در سراسر کشور با استقبال فراوانی از طرف روستاییان روبرو بوده است .اگرچه این طرح بهلحاظ رفع محرومیت و مقاومسازي
موفقیت قابل مالحظهاي داشته است ،اما بهنظر میرسد معیارهاي مربوط به الگوي بومی مساکن روستایی را کمتر مورد توجه قرار داده
است .این مقاله به ارزیابی اثرات طرح بهسازي مسکن در الگوي بومی مساکن روستاهاي ترکمن نشین دهستان سلطانعلی از بخش مرکزي
شهرستان گنبد کاووس پرداخته است .پژوهش حاضر بهلحاظ هدف از نوع کاربردي و بهلحاظ روششناسی بهصورت توصیفی -تحلیلی
است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ،از  033سرپرست خانوار روستایی بهصورت تصادفی ساده بهدست آمده ،بهطوري که میزان
پایایی این ابزار تحقیق با استفاده از روش ضریب آلفاي کرونباخ حدود  α=3/8بوده است .جامعه آماري نیز به دو گروه استفادهکنندگان از
وام مسکن و فاقد وام مسکن گروهبندي شدند .نتایج کلی تحقیق نشان میدهد که اکثر سرپرستان خانوارهایی که از طرح بهسازي مسکن
روستایی استقبال نمودهاند ،کارگران روستایی بودند که داراي سنین پایین تر و البته از سطح سواد نسبتاً باالتري برخوردار بودهاند .همچنین
اگر چه این طرح در زمینه ارتقاي فرهنگ روستاییان در زمینه تهیه طرح و نقشه ،رعایت حریم امنیت و الگوي مصرف انرژي واحدهاي
مسکونی نتایج مثبتی داشته ،لیکن در زمینه بسیاري از معیارهاي الگوي بومی مسکن ترکمن از جمله جانمایی خانه در حیاط ،جهتیابی

واژگان کلیدي :طرح بهسازي مسکن ،الگوي بومی مسکن ،روستاهاي ترکمن نشین ،وام مسکن ،دهستان سلطانعلی.
* استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه پیام نورgity_salahi@yahoo.com .

** دانشجوي دکتراي جغرافیا و برنامهریزي روستایی ،دانشگاه پیام نور تهران.
*** کارشناسارشد جغرافیا و برنامهریزي روستایی ،دانشگاه پیام نور گنبدکاووس.
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خانه ،تغییر کارکردهاي اقتصادي و ارتفاع بنا ،نتایج چندان مناسبی نداشته است.

چه ناآگاهانه ،آن چنان ساختار نظام قبلی مساکن را برهم

مقدمه
مسکن به عنووان پناهگواه و اقامتگواه ،زاییوده یکوی از
نیازهاي اساسی جوامع انسانی است که عناصور سوازنده
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می زند که گاه به تضعی

و یا حذف کارکردهواي واقعوی

روستاها منجر میشود (نظري و پک. 18 ،1031،

آن به طور توأمان از محیط طبیعی ،شویوههواي زیسوتی-

در این میان ،توسعه روستاها و مقواومسوازي مسوکن

معیشتی و روابط اجتماعی و فرهنگ جامعه موورد نظور

روسووتایی همووواره یکووی از مهمتوورین دغدغووههوواي

تأثیر پذیرفته است .این اثرپذیري از شورایط محیطوی و

دولتمردان و برنامهریزان روستایی بوده و در ایون راسوتا

اکولوژیکی ،در بناها و مساکن نواحی روسوتایی ،بسویار

طرحهاي متنوعی در قالب برنامههواي توسوعه بوه اجورا

محسوس و ملموستر است بهگونه اي که نه تنهوا فورم،

گذاشته شده است که طرح ویوژه بهسوازي و نوسوازي

نحوووه سوواخت و نوووع مصووالح بناهووا ،بلکووه چگووونگی

مسکن روستایی متوأخرترین و یکوی از مهمتورین ایون

مکان گزینی خانه و هر یک از اجزا و ضمایم الحاقی آن

طرحها در کشورمان می باشد .طرحی که با هدف تأمین

را متناسب با تنوع کارکردي هر یک از سکونتگاهها رقم

مسکن متناسب ،مقاوم و با دوام روستایی شکل گرفوت

میزند .بدین ترتیب بر پایه نگرش سیستمی ،همسونخی

و با نوسازي ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسوکن

ساختی -کارکردي هر یک از عناصر و اجوزاي مسوکن،

روستایی به یکی از تأثیرگوذارترین برناموههواي معاصور

چنان پیوندي ایجاد میکنند که به مثابه یک سیستم پویوا

توسووعه روسووتایی در کشووور تبوودیل گردیووده و رونوود

عموول کوورده و هویووت و ویژگووی خاصووی بووه مسوواکن

تغییرات بهوجود آموده در کالبود و سویماي روسوتاها را

روسووتایی موویبخشوود کووه در نهایووت در بافووت کلووی و

شتا

بخشیده است .طرح بهسازي مسکن روستایی که

چشمانداز سکونتگاهها تجلّی مییابد .این ویژگیهوا کوه

از سوي بنیاد مسکن انقال

تحت تأثیر نیروها و عوامول محیطوی و فرهنوگ موادي و

طرحی «برونزا» تلّقی میشود که در آغاز با هدف تأمین

معنوي جوامع روستایی تکوین و طوی رونودهاي زموانی

مسکن براي محرومان شروع شده و روند بسویار کنود و

جغرافیوایی بوه صوور

اسوالمی،1081،

تکامل یافته اند ،در مناطق مختلو

اسالمی در حال اجرا است،

بطئی داشته است (بنیاد مسکن انقوال

مسکن »1خاص آن منطقه یاد موی شوود .اموروزه از منظور

طریق اعطاي تسهیالت بانکی هم بهلحواظ کموی و هوم

توسعه پایودار هموان قودر کوه دری دقیوق و درسوت از

کیفی -فنی (مقاوم سازي بسیار گسترش یافته است .در

روستایی کشوور حوا ز

این میان اگرچه در اسناد برنامههاي توسعه بوه مقووالت

اهمیت است ،حفظ و پایدارسازي آن نیز بسیار ضوروري

مختلفی از قبیول برقوراري عودالت اجتمواعی و توسوعه

و مهم میباشد ،زیرا در دهههواي اخیور ،الگوهواي بوومی

پایدار مسکن ،مقاومسازي و هویت بخشی بوه معمواري

(طبیعی و انسوانی بوه

بومی تأکید شده است (سازمان برناموه و بودجوه،1081،

شدت در حال تطّور و دگرگونی است .اگر چه بخشوی از

 ، 011-011لیکن بهنظور مویرسود مجریوان برناموه در

بوم شناسی مساکن مناطق مختل

مسکن ،تحت تأثی ر عوامل مختل

1

0

این تحوالت بنا به مالحظات زمانی و مکانی و نیز تحوت

عمل ،اهداف «مقاومسوازي » و «عودالت اجتمواعی » را

تأثیر پیوند با فرهنگ شهري ممکن است اجتنوا ناپوذیر

بیشتر ملحوظ داشته و مقولوه رعایوت الگووي معمواري

باشد ،لیکن دخالت برخی عوامل برونزا ،چوه آگاهانوه و

بومی مسکن را کمتر مورد توجه قرار دادهاند .از این رو
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مختلفی نمایان میشوند و از آن با عنووان «الگووي بوومی

 . 1-1امّا در سالهواي اخیور دامنوه فعالیوتهواي آن از

نویسندگان مقاله حاضر ،موضوع اخیر را وجه نظر خود

کالبدي و ارا ه راهکارهاي بهینوه سوازي بافوت و ارا وه

قرار داده و از این منظر طرح بهسازي مسکن روسوتایی

شیوه ها و اصول صحیح اجراي ساختمانهوا در نوواحی

را در روسووتاهاي توورکمن نشووین دهسووتان سوولطانعلی

روستایی کشور میباشد.

ترتیب درصدد پاسخگویی به این سؤال اساسوی هسوتند

طرح هواي اجورا شوده مسواکن روسوتایی ،بوه ارزیوابی

که معیارهاي بوم شناختی الگوي مسوکن در روسوتاهاي

طوورحهوواي اجوورا شووده مسوواکن روسووتایی طوورح ویووژه

ترکمن نشین دهستان سلطانعلی شهرستان گنبدکاووس،

بهسازي ،بر اساس احکام و ضوابط طورح گونوهشناسوی

تا چه حدي در طرح هاي بهسازي مسوکن روسوتایی از

مسکن روستایی استان آذربایجان شرقی پرداخته اسوت.

سوووي متولیووان اموور مووورد توجووه قوورار گرفتووه اسووت

بر اساس معیارهاي این پژوهش که در سه بخش ضوابط

به عبارت دیگر ،تا چوه میوزان سواختوسوازهاي نووین

معماري ،ضوابط فنی و ضووابط طراحوی اقلیموی ارا وه

♦

مبتنی بر طرح بهسازي مبتنی بور الگووي بوومی مسواکن

شده 111 ،طرح مسکن روستایی در شهرستان هاي ایون

روستایی بوده است

استان مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .همچنین نتیجوه کلوی

101

ادبیات تحقیق

تحقیق نشوان موی دهود کوه بوین معیارهواي ارزیوابی و

باتوجه به اینکه محور پژوهش حاضر ،ارزیابی اثورات

شماره  ♦ 751بهار 69

شهرستان گنبدکاووس مورد ارزیابی قرار داده اند .بودین

 -ولووویزاده و سووولیقه ( 1088در مقالوووه ارزیوووابی

طرحهاي اجرا شده ،مطابقت کافی وجود ندارد.

طوورح بهسووازي مسووکن بوووده و ارزیووابی اقوودامات،

 -بیتوی ( 1031در مقالوه ارزیووابی جایگواه الگوهوواي

اهداف طرح ها و میزان تحقوق اثورات آنهوا بور الگووي

بومی در برنامههاي ساختوسواز مسوکن روسوتایی بوه

بومی مساکن روستایی را هودف قورار مویدهود ،مووارد

بررسی اهمیت این طورح در توسوعه معاصور روسوتایی

زیر از جمله مطالعوات صوورت پذیرفتوه در قالوب ایون

اقدام مینماید ،سوس

بوا بررسوی رونود سواختوسواز

موضوع میباشد:

مسکن روستایی در قالب این طرح بوه ارزیوابی جایگواه

 -موسوي ( 1083در یک طرح پژوهشی به بررسوی

الگوهاي بومی مسکن روستایی میپردازد ،تا با شناسایی

آثار اجتماعی طرح هاي بهسوازي در روسوتاهاي اسوتان

حوزه هاي تأثیرگذار بر اجراي الگوها ،علل عدم کامیابی

اصفهان میپردازد بهطوري که یافتههاي این طرح نشوان

کاموول طوورح در بووهکووارگیري الگوهوواي بووومی مسووکن

میدهد عالوه بر حجم عظویم سورمایهگوذاري موادي و

روستایی را مشخص نماید.

ساختاري در ابعاد اجتماعی ،اقتصادي و فیزیکی روسوتا،

مسکن روستایی و تأثیر آن بر شاخصهواي بهداشوتی و

از جمله مساکن روستایی آن گردیده است.

ایمنی مسکن را بررسی نمودند که هدف از این مطالعوه

 -کریمیآذر و شمسی یوسفی ( 1088در مقالهاي بوه

بررسی ،مقایسه شاخصهاي بهداشوتی و شواخصهواي

بررسی مسایل پویش روي روسوتاها در حووزه سواخت

ایمنی در سکونتگاههاي سنتی و خانههاي طرح مسوکن

وساز روستایی و عملکرد بهینه در این زمینه میپردازند.

روستایی بم بوده اسوت .نتوایج کلوی تحقیوق حواکی از

همچنین نگارندگان سعی در اثبات ایون موضووع دارنود

بهبود نسبی در وضعیت شاخصهواي خانوههواي طورح

که مهمترین قسمت طرحهادي روسوتایی ،برناموهریوزي

مسکن روستایی نسبت به خانههاي سنتی است.
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انسووانی ،ایوون پووروژههووا باعووی پدیوود آموودن تغییوورات

 -گلسایگانی و همکواران ( 1031در مقالوه اي ،طورح
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ساختو سازهاي روستایی ،به دو طریق ساخت مسکن

 -1احداث مسکن مقاوم و بادوام روستایی  -1تالش

بدون حمایت دولوت و توسوط خوود روسوتاییان و نیوز

در حفظ هویت معماري بومی مسکن روستایی و توأمین

سوواختوسوواز بووا حمایووت و مشووارکت دولووت و مووردم

مسووکن متناسووب بووا نیوواز روسووتایی  -0تووأمین جنبووه

امکانسذیر می باشد (حجت . 1081،81 ،روستاهاي کشور

زیباشناسووانه سوویماي روسووتا 1و احووداث مسووکن سووبز

در طول تاریخ دیرینه خوود ،شواهد توسوعه تودریجی از

روسوووتایی  -1تغییووور فضووواي روسوووتایی از محیطوووی

طریق سواخت و سوازهاي خوود روسوتاییان بوا معمواري

غیربهداشووتی ،آسوویب پووذیر و رو بووه زوال بووه فضوواي
و جاذ

و زیبا بهلحواظ جلووگیري از

ارگانیک و بومی خود بوده و دیر زمانی بعد از آن و پ

سرزنده ،شادا

از آشنایی و وابستگی آن ها به شهرها ،معماري التقاطی و

مهاجرت  -1تطبیق کالبد مسوکن روسوتایی بوا زنودگی

نهایتاً معماري شهري به روستاها راه یافته است.

امروزي  -1گذار از نگرش تأمین سرپناه براي روستایی

در طی این سال ها ،دولت با دخالوت مسوتقیم در امور

بووه تووأمین مسووکن بووراي آنهووا  -1ارتقوواي توسووعه

احداث واحدهاي مسکونی بوراي روسوتاییان در قالوب

سوکونتگاههوواي روسووتایی و توالش در نزدیکووی سووطح

برنامهها و طرحهاي نوسازي مسکن روستایی -از جمله

بهره مندي از رفاهیات شهرها و روسوتاها  -8توالش در

طرح بهسازي مسکن روستایی -تضمین چنودانی بوراي

بهینووه سووازي مصوورف انوورژي در مسووکن روسووتایی

موفقیت نداشتهاند که مهمترین علل آن ،هزینههاي موالی

 -3افزایش قابلیت و سرعت اجراي طرحهاي کالبدي و

سوونگین ،محوودودیت منووابع دولتووی و ...موویباشوود

عمرانی روستاها  -13تأمین بهداشت محیط روستایی بوا

کشورهاي دیگر

تولیوود مسووکن روسووتایی بهداشووتی  -11تووالش در بووه

و نیز تجربه بهدست آمده در زمینه ساختوساز مسوتقیم

حداقل رساندن آثار مخر

تقلید کورکورانوه از ووواهر

دولت در مناطق جنگزده ،نشان می دهد که بهترین شیوه

شهري نامناسب در تولید مسوکن روسوتایی  -11ایجواد

بازسازي و نوسازي خانوههواي روسوتایی ،ایجواد بسوتر

تحری در چرخه تولیود مسوکن روسوتایی  -10تورویج

مناسب با حمایت فنی و موالی دولوت و احوداث خانوه

الگوهاي منتخب و برجسته معماري روستایی بوهلحواظ

توسط خود مردم (سرتیسیپور 11 ،1081،و با توجه بوه

فرم و جنبه هاي زیباشناختی سیماي روستا  -11تورویج

الگوي بومی مساکن روستایی خویش میباشد.

فرهنگ بیمه و ایجاد زمینههاي الزم جهت تحت پوشش

طرح بهسازي مسکن روستایی

قرار دادن واحودهاي احوداثی مسوکن روسوتایی (بنیواد

(سرتیسیپور . 1081،1،همچنین تجار

طرح ویژه بهسازي مسوکن روسوتایی از سوال ،1011
توسط بنیاد مسوکن انقوال

اسوالمی ،بوا هودف بهبوود

مسکن انقال

اسالمی. 1081،

مسکن و الگوي بومی مسکن

بهداشووتی ،رفوواه و آسووایش روسووتاییان آغوواز گردیوود.1

زندگی انسان بوده و نوع بشر در رابطه با محیط کالبدي

براساس این طرح ،نسوبت بوه مقواومسوازي واحودهاي

اطرافش ،همواره بیشترین وابستگی را بوه خانوه داشوته

مسکونی کم دوام و بی دوام در روسوتاهاي کول کشوور

است .از آغواز سوکونت بشور در کوره خواکی ،مسوکن

اقدام و ساالنه هزاران واحد مسکونی روسوتایی سواخته

به صورت یکی از مهمترین نیازهاي بشري مطورح بووده

می شود که اهداف این طرح به قرار زیر میباشد:

که توامان داراي بعد مادي و معنوي مویباشود (فواتح و
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کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقاي سوطح ایمنوی،

مسکن بهعنوان یکی از نیازهاي اصلی آدموی ،جایگواه

داریوووش . 1033،8،مقولووه مسووکن گسووترده و پیچیووده

قرارگاه شامل محیط کالبدي است که یوک وضوعیت از

واحودي از

موینمایود.

است ،ابعاد متنوعی دارد و نمی توان تعری

رفتارهاي قابل پیشبینی و مداوم را تعریو

بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت ضوروري

محیط خود قرار می گیرند و به سبب انعکاس این تأثیر از

مورد نیاز براي بهزیستن خانواده و طورحهواي اشوتغال،

اهمیووت جغرافیووایی برخوووردار موویشوووند .مسوواکنی کووه

آموووزش و بهداشووت افووراد اسووت (مخبوور. 1010،11،

بیشترین تطابق را با محیط جغرافیوایی داشوته و توأثیرات

بنابراین مسکن چیزي بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی

محیط خود را به خوبی منعک

می کند ،مساکن روستایی

است و کلیه خودمات و تسوهیالت عموومی الزم بوراي

میباشد (واهري . 1018،111،کلید فهم خانوه روسوتایی

بهزیستن انسان را شامل می شوود و بایود حوق تصورف

وابسته به شناخت فضاست و از این طریق است که بایود

نسبتاً طوالنی و مطمئن بوراي اسوتفاده کننوده آن فوراهم

فضاي مطلو

و دلنشین براي زندگی روستایی بهوجوود

باشود ( . knapp,1982,35نظوور بووه گسووتردگی و تنوووع

آورد .اگرچه خانههاي بوومی روسوتایی طبوق فرهنوگ و

حوووزه مطالعووه مسووکن ،صوواحبنظووران ،متناسووب بووا

رسوم محلی شکل گرفته ،امّوا شوکل و سوازماندهی ایون

متفاوتی

خانهها اتفاقی و بر حسب تصادف نبووده ،بلکوه در کنوار

از آن داشتهانود .برخوی معتقدنود کوه مسوکن ،مفهوومی

پاسخگویی به نیازها و احتیاجات انسانی تصوور فضوایی

چندوجهی است که مفاهیمی ماننود آسوایش و امنیوت،

روستاییان نقش بسیار تعیین کنندهاي در شکلگیري آنها

بیان هویت و پایگاه اجتماعی ساکنان را در بر مویگیورد

داشته است (سرتیسی پوور . 1033،10،معمواري روسوتایی

( . Werner & Altman,1986,1برخووی در تعریوو

ایران (به ویژه الگووي بوومی مسوکن روسوتایی تورکمن

مسکن از مفهوم سیستم قرارگاههوا اسوتفاده مویکننود و

بووهلحوواظ ماهیوت کووارکردي و پاسووخگویی بووه نیازهوواي

میکنند که

انسانی ،فعالیت هواي مردموی ،عناصور تولیودي و محویط

فعالیووتهوواي خاصووی در آن جریووان دارد ( & Low

زیست ،مجموعهاي همگن و متشکل بوا هویوت کالبودي

 . Chambers,1989,Eاز دیوودگاه راپوواپورت ،مسووکن

خاص را تشکیل میدهود کوه تجلوی کننوده ارتباطوات و

بخشی از محیط ساخته شده میباشود کوه روابوط میوان

کارکردها و نقش چند عملکردي فضاهاست .این هویوت

مردم و مردم ،مردم و اشیاء و اشیاء و اشیاء را در بردارد

از نف

سکونت و شیوه زیست در روستا نشأت میگیرد

( . Rapoport,1977,Aاو با تکیه بور نگورش سیسوتمی

(سرتیسیپور. 11،1081،

رویکردها و حوزه هاي تخصصی خود ،تعاری

مسکن را مانند سیستمی از قرارگاهها تعری

سکونت نمی باشد ،بلکه مانند بخشی از سیستم فرهنگی

عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادي ،تنوع شرایط اقلیمی،

سکونت است که مجموعه خاصی از فعالیتها در درون

گذشوته توواریخی و چنوود هووزار سوواله و کثوورت آدا

و

آن رخ میدهد .وي مسوکن را سیسوتمی از قرارگواههوا

رسوم ،در چگونگی سکونت و الگوي بومی واحودهاي

می داند که آن قرارگاه ها ،الگوي خاصی از فعالیتهوایی

مسکونی آن چهره هاي گوناگونی بهوجوود آموده و هور

را که در درون آن شکل میگیرد ،شامل مویشوود .یوک

یک از عوامل فوق به تنهایی و یا در مجموع ،به نحووي
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می گوید که مسکن ،صرفاً یک سرپناه فیزیکی در قلمرو

کشور ما ایران سرزمین پهناوري است که در رابطه بوا

شماره  ♦ 751بهار 69

عالوه بر مکان فیزیکی ،کل محویط مسوکونی را نیوز در

آرایش قسمتهواي مختلو  ،تحوت شورایط جغرافیوایی

♦

آن ارا ه نمود (اهري و دیگران . 1011،1،مفهوم مسوکن

بهطور کلوی ،مسواکن از نظور مصوالح سواخت ،شوکل و

منظور از معماري بومی ،مجموعه واحدهاي معماري که

ساکن دهستان سلطانعلی شهرستان گنبد کاووس تشکیل

در سرزمینی معین گرد هم آمدهاند و با همواهنگیهوایی

میدهند که بور مبنواي سرشوماري  ،1033تعوداد آنهوا

که در زمینه شکل ،حجمگذاري ،کاربردي ،رنگآمیزي و

 3181واحد می باشد و نظر به تعدد آنها ،بوراي تعیوین

آهنگ سطح پر و خالی و همچنوین در زمینوه مصوالح و

جامعووه نمونووه از روش نمونووهگیووري تصووادفی بهووره

نظام ساختمانی در آن ها پدیدار اسوت ،سوري اصولی و

جسته ایم .بدین ترتیب به منظور ارزیابی دقیوق تور نقوش

اساسی را در بر دارد (آلساگونوولو . 1081،111،بر اساس

طرح بهسازي مسکن ،جامعه مورد نظر به دو گوروه -1

می توان سه اصل کلی براي معمواري بوومی

سازندگان خانه با استفاده از وام مسوکن (گوروه اوّل و

♦

در نظر گرفت -1 :وجود هماهنگی میان عناصر سوازنده

 -1سازندگان خانه بدون استفاده از وام مسوکن (گوروه
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بنا  -1تنوع در بناهاي بومی و عدم یکنوواختی در آنهوا

دوّم تقسیم گردید .سس

1

و  -0پیووروي از قوووانین و ض وابطههوواي نانوشووته (غیوور

تعداد کل حجم نمونه  033سرپرسوت خوانوار تعیوین و

مدون که متوأثر از فرهنوگ محیطوی مویباشوند .بودین

به نسبت مسواوي بوین دو گوروه تقسویم شودند .بوراي

ترتیب مشخص میشود که بور پایوه نگورش سیسوتمی،

انتخا

خانوارهاي نمونوه نیوز کلیوه روسوتاهاي موورد

کلیت مسکن فراتر از جموع عناصور تشوکیل دهنوده آن

مطالعه را تحت پوشش قرار داده و از روش نمونهگیري

است و همانطور که شناخت اجزا ،بدون شوناخت کول

تصادفی ساده استفاده شد .همچنین انتخا

شاخصهوا،

غیرممکن خواهد بود ،شناخت کل نیوز بودون شوناخت

مؤلفهها و متغیرهاي تحقیق با توجوه بوه اهوداف تعیوین

اجزا ،امکانپذیر نخواهد بود زیرا کلیت سیسوتم ،بیوانگر

شده در طرح بهسازي مسوکن روسوتایی (بنیواد مسوکن

کیفیتهاي تازه اي است که عناصر تشکیلدهنده سیستم

انقووال

اسووالمی در سووال 1011و تطبیووق موضوووع بووا

جزء به جزء داراي آن کیفیت نیستند (دوران. 1013،11،

احکام و ضوابط طرح هاي گونهشناسوی مسوکن اسوتان

بنابراین الگوي بومی مسکن نیز متناسب با عوامل موؤثر

گلستان میباشد .بر این اساس ،این پژوهش حوول سوه

در شکل گیري آن ها یعنوی عوامول محیطوی ،اقتصوادي،

محور و ضابطه اصلی :ضوابط معماري (جداول شوماره

اجتماعی ،فرهنگی و روابط میان آنها ،به مثابه سیستمی

 0و  1و  ، 1ضوابط فنی (جوداول شوماره  1و 1و  1و

عمل می کنند که ضمن شناخت ویژگیهواي سواختی و

ضوابط طراحی اقلیمی (جوداول شوماره  1و  8شوکل

کارکردي هر یوک از اجوزاء ،شوناخت کلیوت یکسارچوه

گرفته است .براي رسیدن به اهداف تحقیق نیز  11سوال

سیستم الزامی است.

در قالب سوواالت کمّوی و کیفوی مطورح و بوهصوورت

روش تحقیق

پرسشنامه خانوار روستایی تنظیم گردیود .بوا توجوه بوه
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تأثیرگذار بودهاند (فواتح و داریووش . 1033،8،بنوابراین

پیمایشی می باشد .جامعه آمواري تحقیوق را خانوارهواي

این تعری

تحقیووق حاضوور بووهلحوواظ هوودف از نوووع کوواربردي و
بهلحاظ روششناسی توصویفی -تحلیلوی اسوت کوه بوه
شیوه پ

رویدادي به ارزیوابی طورح بهسوازي مسوکن

روسووتایی در روسووتاهاي نمونووه موویپووردازد .فراینوود

با استفاده از فرمول کووکران

مقیاس سئواالت تحقیوق (اسومی ،ترتیبوی و فاصولهاي
ارزش گووذاري و کدبنوودي شووده در نوورمافووزار آموواري
 SPSS.17دادههاي ثبت و پ

از خالصهسازي و تقلیل

طبقات در قالب جداول دوبعدي و چند بعدي تجزیوه و
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خاص در چگونگی سواختو سواز در نوواحی مختلو

گردآوري داده هوا نیوز تواموان بوه دو روش اسونادي و

کیفی مورد مطالعه (مانند ضوابط طراحی اقلیمی :رعایت

بازشوووها مالحظووه نمووود .از سوووي دیگور سوواختارهاي

الگوووي مصوورف انوورژي و ، ...از آزمووون ناپارامتریووک

اجتماعی و اقتصادي مانند تنوع فعالیتها ،اندازه و نووع

و براي شاخصهواي کمّوی از

خانوار (هسوته اي -گسوترده در کنوار تکنیوک و ابوزار

آزمون پارامتریک  ،T-Testبوهکوار بورده شوده و بوراي

ساخت بناها بهگونهاي در هم میآمیزند تا در هر مقطعی

مؤلفههاي اسمی از شاخص هاي مرکزي آموار توصویفی

از روندهاي زمانی الگوهاي خاصی از مسکن بوهوجوود

نظیر فراوانی ،درصد و میانگین استفاده گردید .همچنوین

آیند .شایان ذکر است نظر بوه اینکوه تکووین و اسوتقرار

براي سنجش قابلیت اعتماد یا پایایی 1ابزار تحقیق نیز از

روستاهاي مورد مطالعه همزمان با اعمال سیاست تختوه

روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید کوه مقودار ضوریب

قاپوي عشایر شکل گرفتهاند ،به شدت از الگوي استقرار

آلفاي کرونباخ حدود  α=3/81بوده است.

کولوموگراف -اسمیرن
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تحلیل گردید .در این راستا ،براي آزمون شواخصهواي

بنا ،ارتفاع ،شکل و نوع پوشوش سوق  ،ابعواد و انودازه

آالچیقهاي دوران کوچندگی تأثیر پذیرفتهاند .بوهعوالوه

♦

مؤلفه ها و شاخص هاي اصلی موورد اسوتفاده در ایون

بررسیها نشان میدهند که از زمان اسکان اولیه تواکنون

پژوهش شامل -1 :نحوه طراحی پالن و تهیه نقشوه -1

دست کم چهار یا پنج تیپ مسکن روستایی در تورکمن
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نحوه تهیه زمین و مساحت فضواي خانوه  -0جانموایی

صحرا قابل شناسایی است (نظري . 111-1011،118،بر

ساختمان و ضمایم آن (اعوم از جانموایی خانوه اصولی،

این اساس یافته هاي تحقیق حاضر در ارتباط با معیارهوا

ضمایم خانه ،فرم و جهت یابی خانه  -1فرم و جهوت

و شاخصهایی اثرگذار در تحوالت الگوي مسکن بومی

یابی خانه (شامل جهتیابی ساختمان و فورم خانوه -1

ترکمن بهشرح ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرنود .منتهوی

مالحظووات امنیتووی حووریم خانووه و  -1الگوووي مصوورف

قبل از ورود به مباحی و یافتههاي اصلی تحقیوق ،ابتودا

انرژي ،میباشد.

اشاره کوتاهی به ویژگی هاي عمومی جامعه نمونه ،اعوم

یافتههاي تحقیق

از ساختار سنی و جنسی ،وضعیت تأهل و بُعد خانوارها

شناسایی الگوي مسوکن بوومی ناحیوه موورد مطالعوه،
مستلزم کنکاش در مجموعه عوامل و مؤلفههوایی اسوت
که بر آن اثر گذاشته و عناصر و اجزاي مختل

مسوکن

و نیز شغل اصلی و سطح سواد (تحصیالت سرپرسوتان
پاسخگو میپردازیم؛
یافته هاي مرتبط با عوامل اثرگذار در تحوالت الگوي

را در جنبههاي سواختی و کوارکردي شوکل داده باشود.

مسکن بومی ترکمن

بی تردید نقش عوامل محیط طبیعی بهعنوان بستر تکوین

 -7نحوه طراحی پالن و تهیه نقشه

تعیین کننده خواهد بود که به نوبه خوود ایون امور سوایر

که قبل از اقدام به خانوه سوازي نقشوه آن تهیوه شوود و

ابعاد آنرا متأثر میسازد .مسکن نیوز بوهعنووان اقامتگواه

معموالً خود شوخص یوا بناهواي محلوی بوا اسوتفاده از

انسانی از این قاعده کلی مستثنی نمیباشود .تجلّوی ایون

تجربیات خود و یا تقلید از پالن سوایر خانوههوا ،خانوه

گونه اثرپذیري مسکن از عوامل محیطی را در بهرهگیري

مورد نظر را میساختند .اما امروزه به علت تأثیر فرهنگ

از مصالح بومی ،همسازي بوا عناصور اقلیموی بوهلحواظ

شهري و نوگرایی در زنودگی و نیوز الزاموات مقرراتوی،

جهت یابی ساختمان در مقابل نور ،طراحی پوالن و فورم

تهیه نقشه ساختمان قبول از اجوراي آن ضورورت دارد.
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جوامووع انسووانی بوور شوویوه زنوودگی و معیشووت آنووان

در گذشته بهعلت سادگی خانه ها کمتر پیش موی آمود

نمونه ،خانههاي خود را با نقشههاي از قبل طراحی شده

خریداري کردهاند و  -1خانوارهایی که از طریوق تغییور

احداث کرده اند .امّا نکته درخور توجه اینکوه در گوروه

کاربري اراضی زراعی خود به کاربري مسکونی مبادرت

داراي وام مسکن 133 ،درصد نقشهها توسوط مهندسوان

به احداث خانه کردهاند .مقایسوه یافتوههواي تحقیوق در

ساختمان و معماري طراحی شده است در حوالیکوه در

میان دو گروه استفاده کننوده از وام مسوکن و فاقود وام

گروه بدون وام مسکن ،این میزان  11/1درصد میباشد.

بانکی نتایج جالبی را نشان می دهود .چورا کوه در میوان

بنابراین میتوان نتیجه گرفت کوه اگرچوه الزاموی بوودن

گروه اول (بهرهمنود از وام مسوکن تعوداد افورادي کوه

تهیه نقشه براي دریافوت وام توأثیر بسوزایی در رعایوت

خانههاي خود را در زموین قبلوی بازسوازي کورده و یوا

مقررات دولتی (بنیاد مسکن داشته اسوت ،لویکن تهیوه

زمین جدید خریداري کرده اند ،بیش از گروه دوم است.

♦

نقشههاي مهندسی از سوي بویش از  13درصود جامعوه

برعک

در میان خانوارهاي گروه دوّم تعداد کسانی کوه

101

سنتی روستا نیز جاي تأمل دارد .بوهنظور مویرسود ایون

در فضوواهاي خووالی حیوواط قبلووی و یووا از طریووق تغییوور

اقدام دولت بهطور غیرمستقیم در فرهنگسوازي جامعوه

کاربري اراضی اقدام به ساختوساز کرده انود ،بویش از

روستایی مؤثر افتاده و از پیامدهاي جانبی طرح بهسازي

گروه اول بوده است .همچنوین مقایسوه ایون دادههوا بوا

مسکن تلقی میشود (جدول شماره . 1

میانگین مساحت حیاط و زیربناي خانوههواي دو گوروه

شماره  ♦ 751بهار 69

یافتههاي تحقیق حواکی از آن هسوتند کوه هموه جامعوه

فاقد حیاط بوده و زمین موورد نیواز خوود را از دیگوران

گروه
داراي وام
مسکن
بدون وام
مسکن

مهندسین ساختمان

جمع کل

بنّاهاي محلّی

نتایج جالبتري را نشان میدهد .زیرا این شاخصها در

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

میان خانوارهاي بدون استفادهکننوده از وام مسوکن ،بوه

113

133

-

-

113

133

ترتیووب برابوور  181/1و  131/1مترمربووع و در میوووان

81

11/1

18

11/0

113

133

ج  .7مقایسه نحوه تهیه نقشه ساختمان در میاان هار گاروه
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دریافووتکننوودگان تسووهیالت معووادل  011/1و 31/1
مترمربع میباشد .بنوابراین بوهنظور مویرسود کوه گوروه
اسوتفاده کننووده از وام مسووکن ،غالبواً جووزو خانوارهوواي
فقیرتر و گروهی که از تسهیالت دولتی بهره نبورده انود،
خانوارهاي متموول توري بووده انود .چراکوه خانوارهواي

 -1نحوه تهیه زمین و مساحت فضاي خانه

متمولتر منابع معیشتی متنوعتري نسبت بوه خانوارهواي

نحوه تهیه زمین ،مساحت حیاط و زیربناي خانه اسوت.

است شاخص هاي اشغال فضواي آنهوا بیشوتر از افوراد

در اینجا باتوجه به شناخت محلّوی از چگوونگی توأمین

تحت پوشش دولت باشد (نتایج جودول شوماره  1نیوز

زمووین مسووکونی جامعووه مووورد نظوور در چهووار گووروه

گویاي این مطلب میباشد .

دسته بندي شدند -1 :خانوارهایی کوه خانوه هواي قبلوی

نکته درخور توجوه اینکوه طبوق ضووابط بنیواد مسوکن

خووود را تخریووب و در حیوواط قبلووی بووه بازسووازي آن

الگوي مساحت زیربناي خانه بوراي اعطواي تسوهیالت

مبادرت کردهاند  -1خانوارهایی که خانههاي خود را در

حداکثر 83مترمربع می باشد ،لیکن این شاخص در عمل

فضاي خالی حیاط قبلی بنا نمودهاند  -0خانوارهایی کوه

به  31/1مترمربع افوزایش یافتوه اسوت .همچنوین طبوق
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یکی از مؤلفههاي اثرگذار در الگوي مساکن روسوتایی

وام گیرنده خواهند داشت که ایون عامول موجوب شوده

ضوابط مصو

الگوي تفکیک حیاطها  133مترمربع بوده است ،امّوا در

مرتبط با دام و زراعت پیراموون آن اسوتقرار موییافتنود.

عمل این شاخص در میان دریافتکننودگان وام مسوکن

تنوووع تعووداد عناصوور مووذکور حسووب توووان اقتصووادي

(میانگین مسواحت حیواط خانوههواي داراي وام 011/1

خانوارها تفاوت می کرد .خانوارهایی که منوابع معیشوتی

مترمربع است  ،حدود  1/8برابر و در میوان خانوارهواي

مخووتلط (دامووداري ،زراعووت و باغووداري داشووتند،

فاقد وام مسکن (میانگین مساحت حیاط خانههاي بدون

حیاطهاي وسیعتري نسبت به خانوارهاي دیگر داشتند.

وام مسووکن  181/1مترمربووع اسووت  ،حوودود  0/1برابوور

یافتههاي تحقیق حاکی از آن است که موقعیوت خانوه

افزایش داشته است که حاکی از عدم دقت برنامهریوزان

در هر دو گروه استفاده کننده از وام مسوکن و فاقود وام

و مجریان طرح در شناخت الگوهواي مسوکونی جامعوه

مسکن ،تقریباً مشابه هم بوده است .به طوريکوه تقریبواً

مورد نظر میباشد.

نیمی از جامعه مذکور خانههاي خود را در کنار خیابوان

♦

شماره  ♦ 751بهار 69

طرح هاي هادي روستاهاي مورد مطالعه

معموالً خانه مسکونی در وسوط حیواط و تموام عناصور

 -3جانمایی ساختمان و ضمایم آن

یا کوچه (در گوروه بوا وام مسوکن  %13/0و بودون وام

جانمایی خانه اصلی

مسووکن  %11/0بنووا کووردهانوود .همچنووین  01/0درصوود

101

در گذشته الگوي غالب اسوتقرار خانوه در روسوتاهاي

خانوارهاي فاقد وام مسکن ،منازل خوود را بوا کواربري

ترکمن نشین معموالً در وسط حیاط بوده اسوت .نحووه

تجاري -مسکونی ساختهاند .این در حالی اسوت کوه بوا

استقرار خانه نسبت به خانه هواي مجواور نیوز غالبواً بوه

وجود اعمال محدودیتهاي قانونی در ساخت خانوه بوا

شکل خطی آرایش مییافته است .چنین الگوي اسوتقرار

کواربري تجواري -مسوکونی در گوروه بهورهمنوود از وام

زاییده ساختار ایلی و نظوام معیشوتی گروهوی آنهوا در

مسکن 11/0 ،درصد آنها خانههاي خود را بدین شوکل

واحدهایی مرسوم به «اوبا »8بوده است .در چنین الگویی

ساختهاند (جدول شماره . 0

بازسازي در محل

فضا خالی حیاط

خانه قبلی

تغییر کاربري

حیاط

زیربنا

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مترمربع

مترمربع

داراي وام مسکن

11

18

11

13/1

01

11

11

1/0

011/1

31/1

بدون وام مسکن

18

11

81

11

11

18

11

11

181/1

131/1

گروهها  /مؤلفه

قبلی

خرید زمین جدید

میانگین مساحت

زراعی و باغی

میانگین مساحت

ج  .1مقایسه نحوه تهیه زمین مسکونی ،مساحت حیاط و زیرب ناي ساختمان میان دو گروه جامعه نمونه .مأخذ :یافتاههااي
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گروهها  /مؤلفه

مسکونی

کنار معابر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

داراي وام مسکن

11

13/1

11

13/0

111

11/0

08

11/0

بدون وام مسکن

13

11/1

11

11/0

31

11/1

10

01/0

ج  .3مقایسه موقعیت خانه و نوع کاربري آن در دو گروه از جامعه نمونه .مأخذ :یافتههاي مستخرج از پرسشنامه.7363 ،
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موقعیت خانه
وسط حیاط

نوع کاربري
تجاري -مسکونی

شکل آن است زیرا تغییورات روزانوه و فصولی مواضوع

ضمایم خانه
روستایی نمایانگر سایر کارکردهاي آن مویباشود کوه از

مساکن و شکل و معماري آنهوا را تحوتالشوعاع قورار

وجوه متمایز خانههاي روسوتایی بوا خانوههواي شوهري

می دهد .بدین منظور نوسانات زوایاي تابشوی خورشوید

است .یافتوه هواي تحقیوق گویواي آن اسوت کوه طورح

براي عرض  01درجه که قابل تعمیم براي منطقه موورد

بهسازي مسکن در خصوص حفظ کارکردهواي بوومی-

مطالعه است ،در مقواطع مختلو

سوال بوه شورح ذیول

سنتی خانه هاي روستایی توفیق چنودانی نداشوته اسوت

بهدست آمده است (طاهباز. 1011،13،

چوورا کووه فقووط  01/1درصوود اینگونووه خانووههووا داراي

 -براي اول فروردین و مهر ماه 10 :درجه

کارکردهاي جوانبی مسوکن بووده کوه  10/1درصود آن

 -براي اول تیرماه 11 :درجه

♦

شماره  ♦ 751بهار 69

جداي از خانوه مسوکونی ،ضومایم آن در خانوههواي

خورشید در آسمان بوه نحوو بوارزي چگوونگی آرایوش

مربوط به کارکردهاي جدید (پارکینگ و باغچه اسوت.

 -براي اول دي ماه 13 :درجه

110

درحالی که در گروه عودم اسوتفاده کننوده از وام بوانکی،

مالحظه می گردد که اختالف زاویوه توابش آفتوا

در

سهم خانههاي داراي کارکردهاي جوانبی بوالب بور 13/0

باالترین و پایین ترین حاالت خود به  11درجه میرسد.

درصد بوده است .اگرچه ممکون اسوت بخشوی از ایون

بنابراین پایین بودن زاویه تابش در زمستان همراه با بواال

تحوالت به ساختار اجتماعی (جووان بوودن گوروههواي

بودن تعداد روزهاي ابري در این فصل توأثیر خاصوی را

سنی سازندگان گروه بوا وام بوانکی بووده کوه بوهدلیول

بر جهتیابی و فرم ساختمانهاي مسکونی گذارده است

نداشووتن زمووین زراعووی ضوورورتی بوور احووداث چنووین

(میرزاعلی. 1081،11،

فضاهایی نداشتهاند اما کاهش شدید فضاهاي مربوط بوه
دامداري جاي بسی تأمل دارد (جدول شماره . 1
ضمایم خانه

داراي وام مسکن

بدون وام مسکن

جهتیابی ساختمان
در گذشته جهت یابی خانهها غالباً بوه سومت جنوو

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بوده است ،منتها محور اضوالع شومالی -جنووبی آنهوا

انبار کشاورزي

8

1/0

11

3/0

انبار آذوقه

1

1

11

11

دقیقاً با محور طول جغرافیایی منطبق نبوده و با زاویهاي

گاراژ و پارکینگ

11

11/1

11

18

فضاي نگهداري دام

1

1/1

11

11/1

باغچه

10

8/1

11

3/0

جمع فضاهاي جانبی

11

01/1

131

13/0

فاقد فضاي جانبی

31

11/1

11

03/1

جااانبی خانااه) میااان دو گااروه از جامعااه نمونااه.
مأخذ :یافتههاي مستخرج از پرسشنامه.7363 ،

ذکر است طبق مطالعه اي که توسط یکوی از نگارنودگان
این پژوهش در پایان نامه کارشناسی معماري روسوتایی
منطقه مورد مطالعه انجام گرفتوه اسوت ،بهتورین حالوت
براي دریافت نور خورشید نیوز هموین حالوت گوزارش
شده است (میرزاعلی. 1081،11،
یافتههاي تحقیق حاکی از آن هستند که در جهتیوابی
الگوهوواي خانووهسووازي داراي وام مسووکن و بوودون وام
مسکن ،به ترتیب  13/1و  10/0درصود ،جنووبی بووده،

 -1فرم و جهتیابی خانه
یکی از پارامترهاي مهم در

لیکن امروزه نحوه دسترسی به معابر بر تفکیک قطعوات

جهت یابی ساختمان و همچنوین بوراي طراحوی فورم و

مسکونی و پیامد آن بور نحووه جهوتیوابی بناهوا توأثیر

دسترسی مستقیم به آفتا

] [ Downloaded from jhre.ir on 2023-01-07

ج  .1مقایسه توزیع اناواع ضامایم خاناه (کارکردهااي

حدود  13تا  11درجه به سمت شرق تمایل دارد .شایان

قابل مالحظهاي داشته است .بهطوري کوه  13/0درصود

ساختمان مسکونی (خانه اصلی از ویژگوی هواي خواص

خانههاي گروه داراي تسهیالت و  01/1درصد خانههاي

خانه هاي امروزي است .به گونه اي که  133درصد خانهها

نبووودهانوود

داراي آشسزخانه و بواالي  33درصود آنهوا (38/1درصود

بوودون تسووهیالت مسووکن ،رو بووه آفتووا
فرم (پالن) خانه

مسکن داراي حمام در داخل ساختمان مسکونی هستند.

تا قبل از دهه  1013فرم و پالن اکثر مساکن در حوزه

امووا سوواخت توالووت در درون خانووه در هوور دو گووروه

روستاهاي مورد مطالعه ،طولی و مسوتطیلی شوکل بووده

عمومیووت نیافتووه و کمتوور از  1درصوود آنهووا در داخوول

است .بهگونهاي که اتاقها بهصورت ردیفی در کنار هوم

ساختمان قرار دارند .این بررسویهوا نشوان مویدهود کوه

متصل بودند .این خانههوا

میانگین تعداد اتاق در خانههاي بدون تسهیالت بیشوتر از

در همه جهات داراي بازشوهایی بودهاند .اما امروزه فرم

خانه هاي تسهیالتی بوده است .به گونهاي که این شاخص

♦

شماره  ♦ 751بهار 69

(جدول شماره . 1

خانههاي داراي وام و 31/1درصود خانوههواي بودون وام

پالن ها عموماً به شکل مربع نزدیکتر است .در الگووي

به خانههاي بدون تسهیالت  0/11واحد و براي خانههاي

امروزي جداي از ایوان در پیشوانی سواختمان ،طراحوی

تسهیالتی  1/11واحد بوده و دامنه نوسانات آن در گوروه

111

یک فضاي عمومی به نام «هال» کوه پیونوددهنوده میوان

نخست (داراي وام مسکن بین  1توا  1اتواق و در گوروه

اتاق هاست ،اجتنا ناپذیر می نمایود .بوه طووري کوه 31

دوم (بدون وام مسکن بین  1تا  1اتاق تفواوت مویکنود.

درصد آنها داراي هال بودهاند .همچنین ارتفاع پنجرهها

بووهنظوور موویرسوود محوودودیت رعایووت ضووابطه احووداث

اتاق 3معموالً حدود نیم متور

واحدهاي  83متري در کاهش این شاخص در خانه هواي

میباشد .درحالیکه در الگوهاي جدید این رقم به بویش

تسهیالتی نقش زیادي داشوته اسوت .در خصووص سوایر

از یک متر ( 113الی 113سانتی متر افزایش یافتوه اسوت.

پارامترها تفاوت چندانی بین خانههاي تسوهیالتی و فاقود

همچنین آشسزخانه باز (اُپون و احوداث حموام در درون

تسهیالت وجود ندارد (جدول شماره . 1

به یک ایوان در سمت جنو

در الگوهاي قدیمی از ک

گروهها  /جهت

جنو

شمال

غر

شرق

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

داراي وام مسکن

11

18

131

13/1

11

3/0

0

1

بدون وام مسکن

11

11

31

10/0

11

11/1

3

1

جمع /درصد

11

11

131

11

01

11

11

1

ج  .5مقایسه جهتیابی خانهها در بین گروههاي جامعه مورد مطالعه .مأخذ :یافتههاي مستخرج از پرسشنامه.7363 ،

داراي وام مسکن

1/11

31/0

31/1

133

38/1

0/0

بدون وام مسکن

0/11

31

31/0

133

31/1

1

ج  .9مقایسه اجزاي واحدهاي ساختمانی در میان دو گروه از جامعه نمونه .مأخذ :یافتههاي مستخرج از پرسشنامه.7363 ،
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گروهها  /مؤلفه

متوسط تعداد اتاق

داراي هال (درصد

داراي ایوان (درصد

داراي آشسزخانه
(درصد

حمام داخل خانه
(درصد

توالت داخل خانه
(درصد

حیاط با همسایگان قابل تشخیص نبود .درحالیکه اموروزه
دیوارکشی و سواختن در

ورودي حیواط بوهسورعت در

حال گسترش میباشد .بهنظر میرسد اهمیتیابی مالکیوت
خصوصی و تغییر نووع خانوارهوا از «شوکل گسوترده» بوه
شماره  ♦ 751بهار 69

«شکل هسته اي» (که تحت نفوذ فرهنگ شهري نمود یافته
است و نیز بهم خوردن بافت همسایگی سوابق کوه داراي
انسجام فامیلی بیشتري بوود و اموروزه بوه ورود غریبوههوا
انجامیده ،ضرورت تحدید حریم هاي سکونتی را نسبت به
گذشته ،بیشتر ساخته و در نتیجه به گسترش دیوارکشوی و

♦

111

ت  .7نمونهاي از پالن خانههاي قدیم در منطقه مطالعاتی
برداشت میدانی نگارندگان.7363 ،

نصب در حیاطها انجامیده است (نظوري و پوک،1031،
 . 01در این راستا یافتههواي تحقیوق نشوان مویدهنود کوه
حیاط هاي بیش از نیمی از جامعه مورد مطالعوه (داراي وام
بانکی  18درصد و بدون وام بوانکی  13/1درصود داراي
دیوار بوده اند ،این در حالی است که سهم خانههاي داراي
دروازه در گووروه بهوورهمنوود از وام مسووکن  11/0درصوود و
گروه فاقد تسهیالت بانکی  03/1درصد بووده اسوت .ایون
بررسی نشان داد که سهم مصوالح جدیود (آجور و بلووی
نسبت به مصالح قدیم (چینه گلی در سواخت دیوارهواي
هر دو گروه ،تفاوت محسوسی دارد (جدول شماره . 1
 -9الگوي مصرف انرژي
یکی از نکات مهم درطرح بهسازي مسکن روسوتایی،

ت  .1نمونااهاي از پااالن خانااههاااي جدیااد در منطقااه

تالش در جهت بهینهسازي مصورف انورژي در سواخت

مطالعاتی برداشت میدانی نگارندگان.7363 ،

مساکن میباشد تا از یک سو ،صرفهجوویی در مصورف
انرژي را به دنبوال داشوته و از سووي دیگور ،از تحمیول

 -5مالحظات امنیتی حریم خانه

هزینه اضافی به دوش خانوارهاي روسوتایی بکاهود .در

بافت باز آن بود که خانهها با فاصلههاي زیاد نسبت به هم

بازشوهاي (در

و پنجره ساختمان و نیز مصالح مورد

و بدون عناصر تفکیککننده حیاطها مشخص مویشوود و

استفاده در آنها و شویوه سواخت بوهویوژه پنجورههواي

اگوور از وجووود برخووی حصووارهاي پرچینووی در پیرامووون

دوجداره مورد بررسی قرار گرفتنود .یافتوههواي تحقیوق

«جارها »13صرف نظر شود ،عمالً هیچ مانعی بین خانههواي

حاکی از آن است که از دید مهندسین ناور فنی طرحها،

همسایگان به چشم نمی خورد و بهعبارت دیگر مورز بوین

و  11/0درصوود

در  13/1درصوود ( 11/0درصوود خووو
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یکی از ویژگی هاي روستاهاي ترکمن نشین در گذشوته،

ایوون زمینووه متغیرهووایی مثوول شووکل ،ابعوواد و موقعیووت

متوسط ساختمانها ،معیارها و موازین مربوط به الگوي

سلطانعلی ،اگرچه ممکون اسوت از حیوی خصوصویات

مصرف انرژي از حد متوسط به باال رعایت شده است و

جغرافیایی و اقتصادي همسنخی و تشابهات عامی را بوا

 01/0درصد نیز ضعی
نوع دیوار

بوده است (جدول شماره . 8
بدون وام مسکن

داراي وام مسکن

آجري

11

11/0

08

11/0

بلوکی

03

11

13

13/0

چینه گلی

1

1/1

3

1

داراي دیوار

81

18

11

13/1

فاقد دیوار

10

11

11

13/1

میتواند بهعنوان الگوي بومی خاص مساکن روسوتاهاي
ترکمن نشین بهحسا

آید .بر ایون اسواس اهوم نتوایج

مربوط به اثورات طورح بهسوازي مسوکن منوتج از ایون

متوسط

از پرداختن به این نتایج ،از بررسی یافتههاي مربوط بوه

♦

ج  .1مقایسه وضعیت دیوارها در حیاط خانهها دو گروه.
مأخذ :یافتههاي مستخرج از پرسشنامه.7363 ،
گروهها  /جهت

را در حفظ پواره اي مواریوی پیشوین در خوود دارد کوه

تحقیق را میتوان به شرح ذیل جمعبندي نمود ،امّا قبول

مأخذ :یافتههاي مستخرج از پرسشنامه1030 ،

خو

ویژگیهاي اجتماعی ،فرهنگی پایداري تأمول برانگیوزي

ویژگی هاي عمومی جامعه مورد مطالعه ،مویتووان بیوان

111

نمود که اکثر سرپرست خانوارهایی که از طرح بهسازي

ضعی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

داراي وام مسکن

08

11/0

18

11/0

11

13/1

مسکن روسوتایی اسوتقبال نمووده انود اوالً داراي سونین

بدون وام مسکن

10

8/1

13

03/0

18

11

پایین تري (جوانتر نسبت بوه دیگور گوروه سرپرسوت

ج  .8مقایسه وضعیت رعایت الگوهاي مصرف انرژي در
بااااین مساااااکن دو گااااروه از جامعااااه نمونااااه.
مأخذ :یافتههاي مستخرج از پرسشنامه.7363 ،

شماره  ♦ 751بهار 69

تعداد

درصد

تعداد

درصد

دیگر نقاط روستایی کشوور داشوته باشود ،اموا از منظور

خانوارهایی است کوه وام مسوکن دریافوت ننموودهانود،
بهطوري که بُعد خانوار نیز موید این مطلب میباشد کوه
افرادي که داراي سنین پایین تري (گروه بهرهمنود از وام
مسکن بودهاند ،داراي بُعد خانوار کمتري میباشند .ثانیاً

بر پایه رویکردهاي بومشناختی مسکن مفهوومی چنود

خود نشانگر نقطه قوت طرح بهسازي مسکن در توجوه

وجهی است که مفاهیمی مانند آسایش و امنیوت ،شویوه

به گروه هواي فقیور و حاشویه جواموع روسوتایی موورد

زیست ،فرهنگ و هویوت ،پایگواه اجتمواعی سواکنان و

مطالعه است و ثالثاً اکثر سرپرست خانوارهاي بهرهمنود

غیره را در برمی گیرد .بودینسوان معلووم موی شوود کوه

از وام مسکن ،از سطح سواد و تحصیالت نسبتاً باالتري

مسکن نه صرفاً کالبدي است و نوه صورفاً فعالیوتهواي

نسبت به گروه بیبهره از این تسهیالت بانکی برخوردار

مجرد ،بلکه حاصل هر دو است .از سوي دیگر بر مبناي

بودهاند که علت این امر را میتوان از توأثیرات مثبوت و

نگرش سیستمی مسکن قرارگاههایی است که هر یک از

رابطه مسوتقیم میوزان سوواد و آگواهی عموومی جامعوه

اجزا و عناصر آن بوا سواخت و کارکردهواي مشوخص،

ترکمن نشوین روسوتاییان دهسوتان سولطانعلی و میوزان

کلیت یکسارچه مسکن را مشخص میسازند .کلیتوی کوه

استقبال آنها از طرحهاي بهسوازي مسوکن روسوتایی و

حاصل تعامل میان عوامل طبیعی ،اقتصادي ،اجتمواعی و

بهره مندي از آثار و نتایج ایون قبیول طورحهوا دانسوت.

فرهنگی بومی یک ناحیه و قلمرو جغرافیایی مویباشود.

 -مقایسه شاخص نحوه طراحی پالن و نقشه خانهها در

الگوي بومی مساکن روستاهاي تورکمن نشوین دهسوتان

میان دو گروه ،دریافتکننودگان وام و فاقود وام مسوکن
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نتیجه

اکثر آنها از طبقه کارگران روستایی بودهاند که این امور

نشان داد که اگرچه نقشه  133درصد خانوههواي گوروه

 -بررسی شاخص ارتفاع بنوا ،مشوخص نموود کوه در

نخسووت بووهدلیوول الزامووات قووانونی توسووط مهندسووان و

گذشته احداث خانه هاي دو طبقوه در میوان روسوتاهاي

معماران تهیه شده است امّا در عمل  11/0درصود آنهوا

ترکمن نشین دهستان سلطانعلی شهرستان گنبدکاووس،

عموول

چندان مرسوم نبود و صرفاً به خانهوا و افوراد ثروتمنود

نکرده اند .این در حالی است که تنها  11/1درصد گوروه

اختصاص داشت .امروزه ایون رویوه تغییور یافتوه و بوه

دوّم (بدون وام مسکن بوا اسوتفاده از نقشوههواي فنوی

پیدایش الگوي مسکن تجاري -مسکونی همانند شوهرها

بناهاي خود را ساختهاند.

منجر شده است .به گونهاي که در میوان گوروه نخسوت

در هنگووام سوواخت بنووا ،مطووابق نقشووه مصووو
شماره  ♦ 751بهار 69

 همچنین مقایسه شاخص مساحت حیواط نشوان دادبا توجه به اینکه میانگین آن در میان دریافوت کننودگان

(داراي وام مسکن بالب بر  11/0درصد و در گوروه دوّم
 01/0درصد خانهها ،اینگونه بودند.

♦

وام مسووکن  011/1مترمربووع و در گووروه دوّم 181/1

 -الگوي غالب شاخص جهتیابی خانههوا ،اگرچوه در

111

مترمربع می باشد ،الگوي مسکن بومی در میان گروه اوّل

گذشته رو به سمت جنو

بوده است لیکن امروزه 13/0

رعایت نشده است.

درصد خانههوا در میوان گوروه داراي وام و  01/1درصود

 بررسی شاخص متوسط مساحت زیربنوا سواختمانمشخص نمود که مقدار آن در میان گروه نخسوت 31/1
مترمربع و در گروه دوم  131/1مترمربع بووده و بیوانگر
تفاوت محسوسی است که این امور بوه شواخص تعوداد
اتاق نیز قابل تعمویم مویباشود .نتوایج آزموون  Tآن در
جدول شماره  3نشان داده شده است.
گویهها

مقدار t

درجه آزادي (df

معناداري (sig

متوسط مساحت حیاط

-1/111

131

3/311

متوسط مساحت زیربنا

-1/311

138

3/311

متوسط تعداد اتاق ها

-0/111

111

3/331

ج  .6بررسی شاخصهاي متوسط مساحت حیاط ،زیربناا
و تعداد اتاقها در میان دو گروه (آزمون .)T

خانه هاي بدون وام مسکن ،رو به آفتا

نبوده اسوت کوه

بیانگر درجه عدول از الگوي بومی آنها میباشد.
 الگوي فرم و پالن اکثر خانههاي اصولی در گذشوتهمستطیلی شکل بوده و غالبواً بوه یوک ایووان در سومت
جنو

متصل می شد ،الگویی که امکوان سیرکوالسویون

هوا را بهخوبی میسر میساخت .امّا اموروزه بوا الهوام از
معموواري شووهري بیشووتر خانووههووا مربعووی شووکل و یووا
چندوجهی هستند .همچنوین ابعواد پنجورههوا و عناصور
درونی آن نیز دچار تحول شده اسوت .انتقوال عناصوري
مثل آشسزخانه ،حمام و توالوت بوه درون پوالن خانوه از
مظاهر الگوي جدید میباشد.

مشووخص نمووود کووه اگرچووه در گذشووته الگوووي غالووب

از آن است کوه مهمتورین پیامود منفوی طورح بهسوازي

خانههاي ترکمن نشین منطقه مطالعاتی در مرکوز حیواط

مسکن در روستاهاي ترکمن نشین دهسوتان سولطانعلی،

مستقر بوده است ،لیکن امروزه گرایش به ساخت خانوه

در کم توجهی به مقوله کارکردهاي جانبی مسواکن بووده

در کنار معابر افزایش یافته اسوت بوهگونوهاي کوه 13/0

است (به طوري که  11/1درصد خانههواي گوروه داراي

درصد خانه هواي داراي وام و  11/0درصود خانوههواي

وام مسووکن و  03/1درصوود خانووههوواي گووروه بوودون

بدون وام به کنار معابر روستایی انتقال یافته است.

تسهیالت بانکی ،فاقد فضاهاي جانبی بودهاند .
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 -بررسی شواخص جانموایی خانوه اصولی در حیواط

 -بررسی معیارهاي مربوط به ضمایم خانههوا ،حواکی

 بررسی شاخص امنیت و حریم خانه نشوان داده ،درگذشته الگوي غالب خانه هاي ناحیه مورد مطالعه ،فاقود
دیوار و یا هرگونوه حفواظ ایمنوی بووده ،لویکن اموروزه
دیوارکشی پیرامون حیاط و نصب دروازه حیاط بهشدت
 همچنین بررسی شاخص الگوي مصرف انرژي نیوزنشان موی دهود کوه در گذشوته بوه شورایط اقلیموی در
ساخت بناها از طریق طراحی اندازه پنجرهها و موقعیت
آنها توجه میشده است.
روستا

انرژي

Kolmogrovsimrnov

1/811

1/101

1/111

Asymp. Sig

3/331

3/313

3/313

آزمون  /شاخص

ج  .76بررسی رعایت شاخص هاي الگوي مصرف انرژي

مسکن بومی؛ سرشار از تکنیکها و کاربستهاي مناسب و همساز بوا
اقلیم روستایی است .به این جهت معماري بومی ایران ناشوی از تنووع
اقلیمی و شرایط آ و هوایی است که گونهاي همساز و منطبق را بین
معماري و شرایط زیست محیطی و در عین حال اقتضاي جغرافیایی و
مکانی شکل می دهد .ایون امور خاصوه در منواطق روسوتایی ایوران در
بهکارگیري مصالح بوم آورد و خلق تکنیکهاي ویژه سواخت مسوکن
خود را موینمایانود کوه کارآمودترین روش پاسوخگویی بوه نیازهواي
فیزیکی و روحی ساکنان میباشد (محمودي نژاد. 81 ،1088،

2. Retrofitting
3. Social Justice

 .1این طرح در سال  1081در هیأت دولت مطرح شده و به تصوویب
رسید.
 .1طبق آخرین آموار ،نمواي مسواکن روسوتایی کشوور بوه قورار زیور
میباشد 11 :درصد آجرگري 1 ،درصد آجر ماشینی 1 ،درصود سونگ،
 01درصد سیمان 1/1 ،درصد چو  11 ،درصد چوو و  3/1درصود
سایر (بنیاد مسکن انقال اسالمی. 1081 ،
 .1تعیین حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول کووکران بووده اسوت
(حافظ نیا. 111 ،1081،

بالب بر  13/1درصد آن ها معیارهاي ساخت در مصورف
انرژي را با تغییر ابعواد بازشووها ،مصوالح و اسوتفاده از
پنجرههاي دو جداره بهبود بخشیدهاند.
بهطور کلی ،یافتههاي تحقیق نشان میدهد که طراحان
و مجریان این طرحها ،معیارهاي مربوط به الگوي بومی

 .13جار ( : jarقطعات زمینی کوچکی هستند که پیرامون خانهها قرار
داشته و با کارکردهایی مانند کشت علوفه ،محل نگهداري کاه ،گوساله
و برّه و ،...مشخص میشوند (نظري و پک. 01 ،1031،

فهرست منابع
 اهري ،زهرا و دیگران ، 1011( .مسکن حداقل ،تهران :مرکوزتحقیقات ساختمان و مسکن ،وزارت مسکن و شهرسازي.
 -آلسوواگونوولو ،آدریووانو ، 1081( .معموواري بووومی ،متوورجم:

مساکن روستایی منطقه مورد مطالعه را کمتر مورد توجه

علیمحمد سادات افسري ،تهران :انتشارات فضا.
 -بنیوواد مسووکن انقووال اسووالمی ، 1081( .مجموعووه قوووانین

داشت که اگر چه طرح بهسوازي مسوکن روسوتایی ،در

و مقووررات اختصاصووی عمووران روسووتایی ،معاونووت عمووران

زمینه ارتقاي فرهنگ روستاییان در زمینوه تهیوه طورح و

روستایی ،تهران.

قرار داده اند .لذا در یک نتیجهگیري کلی میتوان اذعوان

واحدهاي مسکونی ،نتایج مثبوت و اثربخشوی را در پوی
داشته ،اما در زمینه بسیاري از معیارهواي الگووي بوومی

 بنیاد مسکن انقال اسالمی ، 1081( .گزارش عملکرد سوال :1081دفتر کل مسکن روسوتایی ،حووزه معاونوت بازسوازي و
مسکن روستایی ،تهران.
 -بیتی ،حامود ، 1031( .ارزیوابی جایگواه الگوهواي بوومی در

مسووکن توورکمن ،از جملووه جانمووایی خانووه در حیوواط،

برنامههاي ساختوساز مسکن روستایی ،مورد :استان آذربایجان

بناها ،نتایج چندان مناسبی نداشته است.

شرقی ،مجلوه مودیریت شوهري ،شوماره  ،13بهوار و تابسوتان،
صص.103-111

جهت یابی خانه ها ،تغییر کارکردهاي اقتصادي و ارتفواع
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7. Reliability
8. Oba
9. o.k.b window

در مساکن روستایی.

لیکن امروزه نظارتهاي فنی موجب شوده اسوت کوه

♦

الگوي معماري

مصرف

اصول
مقاومسازي

1. indigenous pattern of housing

شماره  ♦ 751بهار 69

در حال گسترش میباشد.

پینوشت

شماره  ♦ 751بهار 69
♦
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 پوک ،محمووود ، 1081( .مطالعوه تطبیقووی پیامودهاي فضوواییاحداث سد در تحول ساختار زراعوی ،تهوران :دانشوگاه شوهید
بهشتی ،پایاننامه کارشناسیارشد.
 چسرلی ،حامد ، 1081( .نقش درآمد در تحول الگوي مسوکنروستایی ،تهران :دانشکده علوم زمین ،دانشوگاه شوهید بهشوتی،
پایاننامه کارشناسیارشد.
 حافظنیا ،محمدرضا ، 1081( .مقدمهاي بور روش تحقیوق درعلوم انسانی ،انتشارات سمت ،تهران.
 حجت ،عیسی ، 1081( .توأثیر اصوالحات ارضوی بور شوکلروستاهاي ایران ،مجله هنرهاي زیبا ،شماره  ،11تابستان ،صص
.81-11
 دوران ،دانیول ، 1013( .نظریوه عموومی سیسوتمهوا ،ترجموهمحمد یمینی ،انتشارات آموزش انقال اسالمی ،تهران.
 رسووتمی ،شوواه بختووی؛ میرزاعلوی ،محموود ، 1031( .واکوواويمکانیابی کواربريهوا در طورح هواي هوادي روسوتایی (مطالعوه
موردي :روستاهاي شهرسوتان گنبودکاووس  ،فصولنامه اقتصواد
فضا و توسعه روستایی ،شماره  ،1تابستان ،صص.118-30
 سازمان برنامه و بودجه ، 1018( .سند برنامه ،برنامه سوم توسوعهاقتصادي اجتمواعی و فرهنگوی جمهووري اسوالمی ایوران (-1080
 ، 1013پیوست شماره نامه الیحه برنامه ،جلد دوم ،تهران.
 سرتیسیپوور ،محسون ، 1081( .شواخص هواي معمواري مسوکنروستایی در ایران ،مجله هنرهاي زیبا ،دانشگاه تهران ،شماره .11
 سرتیسیپور ،محسن ، 1081( .مسکن روستایی در برنامههوايتوسعه ،مجله هنرهاي زیبا ،شماره  ،11پاییز ،صص.11-11
 سرتیسی پور ،محسن ، 1081( .تجار خارجی تأمین مسوکنروستایی ،مجله آبادي ،شماره  ،13تابستان ،صص .11-1
 طاهباز ،منصوره ، 1011( .اقلویم و معمواري( 1-خورشوید وجهتگیري ساختمان  ،دفتر اول ،دفتر فنوی جهواد دانشوگاهی،
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 واهري ،محمد ، 1018( .بررسی ویژگیهاي کالبدي /فیزیکیمساکن روستایی  -بهلحاظ مطلوبیت و نامطلوبیوت  -و روابوط
آن ها با عوامل طبیعی ،مجله جغرافیا و برنامهریوزي ،شوماره ،1
بهار و تابستان ،صص.111-113
 فاتح ،محمد و بابک داریووش ، 1033( .معمواري روسوتایی1و ،1تهران :انتشارات علم و دانش :ثامن الحجج ،چاپ سوم.
 کریمی آذر ،امیررضا؛ شمسوی یوسوفی ،احمدرضوا، 1088( .مسکن روستایی با رویکردي به بهسازي و مقاومسازي مسوکن

روستایی ،اولین کنفران ملی مسکن و توسعه کالبودي روسوتا،
زاهدان :دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 گلسایگانی ،عبدالعلی و همکاران ، 1031( .طرح مسکن روسوتاییو تأثیر آن بر شواخص هواي بهداشوتی و ایمنوی مسوکن ،فصولنامه
مسکن و محیط روستا ،شماره  ،111زمستان ،صص.13 – 13
 محمووودي نووژاد ،هووادي ، 1088( .مسووکن بووومی توورکمن-گونهشناسی و مالحظات کالبدي ،تهران :انتشارات هله /طحان.
 مخبر ،عباس ، 1010( .ابعاد اجتماعی مسکن ،ترجموه مرکوزمداری اقتصادي -اجتماعی ،تهران :انتشارات سوازمان برناموه و
بودجه.
 مرکووز آمووار ایووران ، 1033( .سرشووماري عمووومی نفوووس ومسکن ،استان گلستان ،شهرستان گنبدکاووس.
 موسوي ،سیدمحمد ، 1083( .بررسی آثار اجتماعی طرحهايبهسووازي در روسووتاهاي اسووتان اصووفهان ،واحوود اجوورا :مرکووز
تحقیقات و بررسی مسایل روستایی ،محل اجرا :استان اصفهان.
 میرزاعلی ،محمد ، 1033( .امکان سنجی و ارزیابی مشوارکتمردمی در برنامهریزي توسعه پایدار روستایی ،دانشگاه پیام نور،
پایاننامه کارشناسیارشد.
 نظري ،عبدالحمید و محمود پوک ، 1031( .ارزیوابی الگوويبوومی مسوکن در طورح بهسوازي مسوکن روسوتایی ،فصوولنامه
برنامه ریزي کالبودي -فضوایی ،دانشوگاه پیوام نوور ،شوماره ،1
زمستان ،صص.08 -11
 ولیزاده ،محمدرضا؛ سلیقه ،الهام ، 1088( .ارزیابی طرحهاياجرا شده مساکن روستایی طرح ویژه بهسازي براساس احکوام
و ضوابط طرح گونهشناسی مسکن روسوتایی ،اولوین کنفوران
ملی مسکن و توسعه کالبدي روستا ،زاهدان :دانشگاه سیستان و
بلوچستان.
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